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  الوصية املزعومة وموقف علي من بيعة أبي بكر

 مفتاح يونس الرباصي .د

 مكدمة

     ّ                                                                 لقد مّجل الهعام الطّاضيْ   اسضي م مُقيُد ديداو دبياَش اشبي    ّيٌ        
                               َضالت بطبب ييرا اشبي   اميا٘                                               املقازعٕ باسبذٕ َالدلّل إىل التقاتل   املّداىو 

ّ                                          كجرئو كما انقطم املطلمُى إىل  يس  متهياسسٔو تيّدعْ كيل  سنيٕ مهًيا ثنًيا  جيل                                                   
                                                                      اسض م الؿشّضو َتس ض نبُا اآلخس مع خكيُد ازبمّيع ليدِو ييآَ َاسيدو      

                           ِدعُ إىل الُسدٔ َِهبر اشب  .

                                                                        إى يرا الؿيساد   ديُيسٍ ي ِويدَ ثى ِ يُى ؾيساد م،يايّمو ت يُز إىل        
                                                                             خت     سٓ ناتر عو تباِو ت،طريات ييرٍ امل،يايّمو َلويل ميو ثبيسش امل،يايّم        ا

                                                                       اليت كاى هلا اَز   تأدّر الؿساد ع نٕ اسض م بالطّاضٕو ثَ مبوهٖ آخس ددلّيٕ  
                                                                            الو نٕ بني ازبماعٕ َاسباكمو َِبدَ ثى التازِخ الطّاضْ للدَلٕ اسض مّٕ نيد لويب   

                                           مو   جري ميو املطيلمني ي ِ،يس  بيني إضي م         ً      ً                    اَزًا َاقشًا   تػ ّل الوقل املطل
                          ّ                                                      الهـ الجابت مو القسآى َالطّهٕو َإض م الُانع التازؽبْ املتمجيل   ثنعميٕ متوانبيٕ    
                                        ً                               تباِهت ثضالّب َؾُهلا إىل اسب مو مبوهٖ ثى كجريًا ميو املطيلمني نيد اخيتل        

                                                         ثايانًم الجابت باملتغريو َي ِوُا ال،س  بني الُضّلٕ َالغإِ.

ٗ -                                            ثبسش معايس اشبلل   تواملها مع التازِخ اسض مْ        إى مو      ييُ    -           ّميا ثز
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

   ٕالصِتُنٕ                  كلّٕ اآلاابو دامو        .  
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                                                                         تسكّص بوض الهاع علٖ األسداخ التازؽبّٕ َايست يام إىل ت،اؾيّلًا َثغصاؾيًاو    
                                                                             بًد  تقّّم يرٍ ايسداخ اَى السديُد إىل األ  ياز الييت غي لت اساياز الهعيسٓ       

                        ييرٍ الُقيوّٕ تسكّيص                                                        الرٓ ذبسكت خ لٌ يرٍ ايسداخو َلول ثبسش ايمجليٕ عليٖ   
                                                                                  بوكيًم عليٖ ثسيداخ الؿييساد بيني الػيّوٕ َاألنعمييٕ اسباكميٕو َإ ،ياا األضيياع        
ٍ                                                              الهعسٓ الرٓ غٍ ل مع الُنت الدا ع السّٙطْ لجُزات الػّوٕو َيرا األضاع الهعيسٓ                

ْ                                 يُ الُؾّٕو َنوين بًا َؾّٕ الهيب                             ميو بويدٍو َبهيا٘ عليٖ                      باضتص   علي
                                                                              نهاعٕ الػّوٕ الساضصٕ بًرٍ الُؾّٕ  ًم ِودَى اضتص   ثبيْ ب يس َعميس َعجمياى     

     ْا تؿابًا سبي  علي             ً               يات الييت ت كيد                                                       اشب  يٕو َميو ي ِس كيُى السَِا
                                                                         مباِوٕ علْ ألبْ ب سو ألى نبُهلم بًرٍ السَاِات ِوين نقض األضاع الهعيسٓ اليرٓ   

        األنعمٕ.                         ا ع الػّوٕ إىل موازقٕ تلك 

                                                                  لّظ مو   سٔ يرا البشح التوسض لتازِخ الؿساد الرٓ َنع بيني املطيلمني   
                                                                          عو اسب مو َي مهانػٕ ال،س  اسض مّٕ اليت ساَا كل مهًيا ت،طيري اليهـ اليدِين     
                                                                                 مبييا ُِانييج تُدًاتًيياو  اييياا ي ِتطييع للت ييس  إىل يييرٍ املُاقييّع الُاضييوٕ  

                              ُد الُؾيّٕو َكيرلك مهانػيٕ                                               املتػوبٕو َل و   سٔ البشح تبشح   سيُا مُقي  
                                     و َاسبقّقيٕ ثى الو نيٕ َاّيدٔ بيني                                             مُقُد مُنج علْ ميو خ  يٕ ثبيْ ب يس    

                                                                      مُقُد الُؾّٕو َمُنج علْ مو اضتص   ثبْ ب س ألى إثبات مباِوٕ عليْ ألبيْ   
           ً      ً                                                        ب س ميجل ن،ًّا نااوًا لُدُا الُؾّٕ إذ ي ِوقل ثى ؾاسب الُؾّٕ ِ يُى ثَا ميو   

                                                  القاٙلُى بالُؾّٕ ثسسف علٖ ته،ّيريا ميو ؾياسبًا                            ؽبال،ًاو َي مي و ثى ِ ُى
                الرٓ ازتب ت بٌ.

 فضائل علي

         و  ًيرٍ                                                              لّظ القؿد مو يرا املُقُد ضيسا ضيرئ عليْ بيو ثبيْ االيب       
ُ                                                     ً              الطرئ ند ُعس  ؾاسبًا مبُان،ٌ ال يجرئ   خدميٕ اسضي مو َليّظ القؿيد ثِكيًا                 

ٍ                                  تصكّٕ علْو  قد شٍكاٍ اهلل تواىل   القسآى ال سِم ب ُنٌ                                ثسيد الؿيشابٕو كميا شكياٍ                     
                                                             عدٔ ثسااِح ؾشّشٕو ضهت س  لبوكًاو َل و القؿد مو ذكس بويض         الهيب 

                               كاٙل علْ مي و تلصّؿٌ   نق تني:

                                                                        ثى ما ذكسٍ بوض الػّوٕ مو تقدِظ مل انٕ علْو َت،كّلٌ عيو بقّيٕ الؿيشابٕ      . ث  



 مفتاح يونس الرباصيد. 

 5 السنة  52العدد 

471 

                                                                                 َاخييعاد ثنييُاا َث ويياا ي تجبييت عهييٌ ي ِهبغييْ ثى ِييدعُنا ملهاك،ييٕ ييي ي٘   
                                    ً         ً     ً                   تػّوني َالغض مو م انٕ علْ بؿي،تٌ ؾيشابًّا لويب اَزًا كيبريًا   نؿيسٔ        امل

ّ                          و  هشو ثَىل بولْ مميو ِيّدعْ سبيٌو َي ِهبغيْ                           اسض م َالد اد عو الهيب                      
                                                                          ثى عبطب آا البّيت عليٖ ثايسا  ذات ثييدا  مػيبُيٕ توميل عليٖ ت،سِي          

                                                 املطلمنيو مو خ ا ااعاًٙا سب آا البّت َالد اد عهًم.

ُ                    ثى   سٔ يرا البشح تبشُح سُا ثسد مُانج علْ   . ب                            بد ثى نٍ لع بإػبياش               ٍ           
ً    علٖ  كاٙل يرا السدلو سثبات ثى يرا املُنج ي ِ و مُن،ًا ع،ًُِا ثَ عميً           ً      ً                                                  
      ً             ً                                                        مه،ساًاو بل كاى مُن،ًا ِهطذم مع غصؿيّٕ عليْ َإميانيٌ َنهاعاتيٌو مبوهيٖ ثى      

              مهر ا،ُلتيٌو       مد                     ً           ّ            ذلك املُنج ي ِ و  سِبًا مو زدل تسّبٖ   مدزضٕ ضب
                          و َثؾيبشت مُان،يٌ بويد                 ً      ً                          َيع القسآى  كًا اسًِاو َيُ ِهيصا عليٖ اليهيب    
            ً      ً                        إض مٌ ت بّقًا عملًّا شبكُعٌ لرلك املهًر اسهلْ.

ُ                                                     هلرِو الطببني زثُِت ثى ثبدا يرا البشح بوسض ضيسِع ألبيسش مساسيل ضيرئ                     
         ّٕ الييت                                                                 علْو َما ًِمها مو يرا الغسض ثى نتوس  علٖ بوض م مض ييرٍ الػصؿي  

ّ                                                     تباِهت سُهلا اآلزا٘ بني ضبّب م،سط َمبغض سانيدو  ميو عليْ ابيو ثبيْ االيب                               
                      َما ثبسش م مض غصؿّتٌ 

                                                                   يُ علْ بو ثبْ االب بو ياغم بو عبد مها و ِلتقْ نطبٌ مع اليهيب  
  و                                                                          عبدامل لب  ًُ ابو عمٌو َكاى مو سطو سيغ عليْ ثنيٌ تسبيٖ   بّيت اليهيب       

ً                                                           ًٔ لومٌ ثبْ االيب اليرٓ كياى كيجري الوّيااو َكياى ميو                                عهدما قمٌ إىل بّتٌو مطاعد
        و سّيح   (1 )                                        ثى ِ ُى علْ ثَا مو ثضيلم ميو الؿيبّاى     -               َ   يرٍ الُقوّٕ-       ال بوْ 

                َبويد َ اتيٌو                                                                    نػأ نػأٔ إض مّٕ ظًس ثثسيا   مُان،ٌ ال جرئ اّليٕ سّيأ اليهيب    
       لّليٕ                                                                  َلول مو ثَىل املُانج اليت ثثبتت غذاعٕ علْ سني نام    يساؽ اليهيب   

                                  و  قد ذبدٗ علْ ضُّ  نسِؼ املطيتودٔ   (2 )                               تسبـ بٌ زداا مو نسِؼو بًد  نتلٌ
            ثٓ سبعٕ.                   ل نقكاض علٖ الهيب 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
                                                                                        املسدض ثنٌ ثضلم َعمسٍ عػس ضيهنيو انعيس: ضبميد بيو ثليد اليرييبو ضيري ثعي م الهيب ٘و            -1

  .  37   و ف 1    مو ز    2004                          بريَتو بّت األ  از الدَلّٕو 
  .   133    مو ف    2006                                                        ضبمد ضوّد البُاْو  قٌ الطرئ الهبُِٕو القايسٔو ااز الط مو   -2
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                                                                    اضتمست مُانج علْ الهكالّٕ سبمإِ اسض م بود اهلذسٔو  ،يْ  يصَٔ بيدز    
                و كميا كياى      (3 )                                                     تؿدٗ علْ ملبازشٔ الُلّد بو عتبٕ بو زبّوٕو َ  و مو نتلٌ   ي ي 2

                   ثسييسز ثَنييات                                              مييو الق ٙييل الييرِو ؾييمدَا سييُا الييهيب    ي   ييي 3  د              ييصَٔ ث سيي
                                          تؿدٗ علْ ملبازشٔ ثغًس  سضاى نيسِؼ ععميسَ      ي ي 5                      املوسكٕو َ   صَٔ اشبهد  

                                                     َند ثضًم يرا   ز ع اليسَ  املوهُِيٕ للمطيلمني َييم        (4 )                 بو َا( َظبض   نتلٌ
             ً      ً                    ُِادًُى ذبال،ًا نبلًّا بلغ عداٍ عػسٔ اي .

                             ليّظ لقسابتيٌ ثَ مؿيايستٌ                            ممّيصٍ   ن،يظ اليهيب                         لقد كاى لولْ م انيٕ  
       بأنيٌ                                                                           شطبو بل يلتصامٌ باملهًر اسهلْ ََزعيٌ َعلميٌو سّيح غيًد ليٌ اليهيب       

                                                                   ؼبب اهلل َزضُلٌو َؼببٌ اهلل َزضُلٌ كما   اسبدِح الؿشّض الرٓ َزا عو اليهيب  
   :ألع ني السإِ  دًا زدً  ِ،تض اهلل علٖ  =                       صَٔ خّربو سني ناا              ً              ِدِيٌو ؼبيب                 ً    

             ثي تسقيٖ ثى   =                                 كميا نياا ليٌ    يصَٔ تبيُ          (5 ) +                           اهلل َزضُلٌو َؼببٌ اهلل َزضيُلٌ 
  ٓ                    و َ  ع يدِس خيم(    (6 ) +                                                 ت ُى مين مبهصلٕ يازَى مو مُضٖو  ري ثنٌ ي نييب بويد

                               ً                          مو سذٕ الُااد خ ب   املطيلمني مبّهيًا  كيل عليْ  قياا:                        ثثها٘ عُأ الهيب 
  . (7 ) +                     مو كهت مُيٍ  ولْ مُيٍ =

                                                                   اغتًس علْ باسقا ٕ إىل غذاعتٌ َ سَضّتٌ بولميٌ َس متيٌو ستيٖ إنيٌ         لقد 
         ً                                                               ثؾبض مسدوًا ي مي و ايضتغها٘ عو علمٌ َ تاٌَِ   القكياِا املصتل،يٕ   عًيد    

    ً                                         موّهًا ي ِهكيب ميو املوياز  َالوليُمو  يع       =                             ثبْ ب س َعمس َعجماىو  قد كاى 
                     و  ،ْ عًيد اشبلّ،يٕ    (8 ) +    قكا٘             ّ                                  بني ال،قٌ َالطّهٕو َبني اللغٕ َاألابو َبني اسب مٕ َال

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
                                                                                           علْ بو ضبمد بيو األثيريو ال اميل   التيازِخو ذبقّي : عبيداهلل القاقيْو بيريَت ااز ال تيب            -3

  .  22   و ف 2    مو ز    1987         الولمّٕو 
  .   216                       البُاْو املسدع الطاب و ف  -4
                                                                               مطلم بو اسبذازو ؾشّض مطلمو ذبقّ : ضبمد عبدالبانْو بريَتو ااز ثسّا٘ العاخ الوسبيْو    -5

  .    2406   و ف 4   و ز    2466    نم:                              ت(و باب  كاٙل الؿشابٕو سدِح ز  .   عا
  .    1870   و ف 4   و ز    2404                                        املؿدز ن،طٌو باب  كاٙل الؿشابٕو سدِح زنم   -6
  :                              مو كتاب املهانيب سيدِح زنيم       1997                                              ثبُ عّطٖ ضبمد العمرٓو بريَتو ااز ال تب الولمّٕو   -7

  .    1416   و ف    3713
                                                                                           سلمْ عبداملهوم ؾيابسو نعيسات   تيازِخ اشب،يا٘ الساغيدِوو القيايسٔو ازبامويٕ األمسِ ّيٕ           -8

= 
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    ٗ                          و كميا كياى عميس بيو      (9 )                                                      ثبْ ب س كاى علْ ممو ِوتمد علّيٌ ثبيُ ب يس   الػيُز
  . (10 )                                                  اشب اب خ ا سقبٕ خ  تٌ ِتوُا مو موكلٕ لّظ هلا ثبُ سطو

     ً                                                              عبو إذًا ثمام غصؿّٕ  وت مو الؿي،ات ميا ِ يليًا للويب اَز ضّاضيْ      
                              املطلمُى ملجل ييرٍ الػصؿيّاتو                                           ممّص   تلك املسسلٕ املب سٔ اليت استاز  ًّا

         ً                                                                      إي ثى علًّا ميع  تويٌ بًيرٍ الؿي،ات ي ِ، يس    يسض ن،طيٌ عليٖ املطيلمنيو          
                  ً      ً                                  ً        ً                َثثبت ثنٌ ميلك ثميانًا زاضيصًا ِتذياَش امل يامع الدنُِّيٕو َميليك ؾيدنًا َت،انّيًا        
ً                                                                َت،كًّ  ملؿلشٕ األمٕ علٖ ز باتٌ الػصؿّٕو  ؿرب عليٖ عيدم تسغيشٌ ملهؿيب           

               ً      ً                                               عمل  ًّا مطتػازًا م  هيًا ميع ث ثيٕ ميو اشبل،يا٘و ثيم ابيت ٍ اهلل             ضهٕو     24      اشب  ٕ 
                                                                             باشب  ٕ   ظسَ  ؾوبٕو  قبل يرا ايبت ٘ بػذاعٕ نياازٔو َ كيل للميسٔ السابويٕ     

                               مؿلشٕ األمٕ علٖ مؿلشتٌ الػصؿّٕ.

 حكيكة الوصية

                          ً                                                 لقد عس  التيازِخ اسضي مْ كيجريًا ميو القكياِا ال، سِيٕ الييت ثضيًمت           
                                                                       ذبسِك األسداخ الطّاضّٕو َثلقت بع هلا عليٖ ايدباييات الطّاضيّٕو خاؾيٕ       

ٍ                                  مسسلٕ تػٍ ل امل،ايّم الطّاضّٕ بود َ أ الهيب                و َلويل ميا دويل هليرٍ القكياِا                                    
                          ً      القسآى ال سِم ي ِتكيمو نعاميًا         ً      ً                                 تأثريًا َاقشًا علٖ مطاز األسداخ َتباِو اآلزا٘ ثى

      ً                                                              ت،ؿّلًّا للش م ؼبدا غ ل اسباكم َاَز املطلمني   اختّاز مو ِقيُا مطيريتًم   
                                ُّ                                         الطّاضّٕو لرلك ظًست صبمُعٕ مو السُّؤٗ الطّاضيّٕ الييت ساَليت َقيع تؿيُز      

                                                                         لهعام اسب مو َمو بني يرٍ السؤٗ نعسِٕ الُؾّٕ اليت توين باختؿياز: ثى اليهيب   
                                                           ٔ مهاضبات باشب  ٕ لولْ بو ثبْ االب َمو ثم  ًيْ سي  لوليْ                ند ثَؾٖ   عد

                                      َآا بّتٌو ي ػبب ثى ِهاشعًم  ًّا مهاشد.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
= 

  .   305    مو ف    2001         امل،تُسٕو 
                                                                                         لقد كاى علْ مو قمو الؿشابٕ الرِو اضتػازيم ثبُ ب يس    يتض بي ا الػيامو انعيس: ثصبيد         -9

  .  59    مو ف 2   201                                                               زبّع ثبُ الو و الهعسِٕ املت املٕ   الػُزٗو املهؿُزٔو ااز ال لمٕو 
  و  4    مو ز    1992                                                                            ابييو سذييس الوطييق نْو اسؾييابٕ    ّّييص الؿييشابٕو بييريَتو ااز ازبّييلو      -10

  .   568 ف
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                                                                نبل ثى نهانؼ مُقُد الُؾّٕ يبد ثى نػري إىل نق ٕ مًمٕو َيْ ثنٌ ػبيب  
                                             ً                                  ثى ن،س  بني مُنيج بويض الؿيشابٕ اليرِو ِيسَى ثى علّيًا ييُ ثَىل املُديُاِو         

                                                       َعلميٌ َشييدٍ َغيذاعتٌ ميو دًيٕو َمُنيج الػيّوٕ                               باشب  ٕ لطابقتٌ   اسض م 
           ميو دًيٕ                                                                          الرِو ِسب ُى ثسقّيٕ عليْ باشب  يٕ بيالهـ القسآنيْ ََؾيّٕ اليهيب        

                                                                     ثخسٗو مبوهٖ: ثى املُنج الو،ُٓ لبوض الؿشابٕ   تأِّد خ  ٕ علْ ِويرب عيو   
                                                                       َدًٕ نعس ضّاضّٕو ي ِ وو ؾاسبًا   ثسد مو الؿيشابٕو َييرا املُنيج ػبيب     

ٍ        ثٍي ثى ندخ                                                اعتقدَا بإمامٕ علْ َذزِتٌ بويد السضيُا ضبميد     =                    لٌ قمو الػّوٕ الرِو  
+ ( 11)        و  ًرا التوسِج مي و ثى ِه ب  عليٖ مسسليٕ متقدميٕ ميو تيازِخ الػيّوٕو                                                                          

                                           و َاوهت   ثسقّيٕ اشبل،يا٘ اليرِو ضيبقُا      (12 )                               عهدما ازتب ت ببوض مباائ ابو ضبأ
     ً علًّا.

                     لييت اعتميد علًّيا             لألاليٕ ا                                             لّظ مو مًمٕ يرا البشح الت س  بػي ل مُضيع  
                                                                             القاٙلُى بالُؾّٕو حب م ثى   سٔ البشح السّٙطٕ تًتم ببّاى سُا مُنيج عليْ ميو    
                                                                             مباِوٕ ثبْ ب سو َسّح إى يرا املُنج ِيستب  مبطيألٕ الُؾيّٕس  طيههانؼ  ياذز      
                                                                            مو األالٕ اليت اعتمد علًّا القاٙلُى بالُؾّٕ نبل ثى نهتقل إىل اسبدِح عيو مُنيج   

                     علْ مو بّوٕ ثبْ ب س.

                                                                     قد ساَا القاٙلُى بالُؾّٕ ايعتماا علٖ تأَِل بويض اآلِيات َاألسااِيحو     ل
                     ؤِتًم للُؾيّٕ عليٖ                                                      ألثبات َدُا الُؾّٕو َيُ مُنج متُنعس ل ُنٌ ِهطذم مع ز

                                ُ                         هلْو َزكو مًم مو الدِوو ي مي و ثى ُِع  للبػسو َضهركس  ّميا                 ثضاع ثنًا ثمس إ
                                ليييت اضييتهد إلًّييا القيياٙلُى          ً                 ً                            ِلييْ ث ُذدييًا مييو اآلِييات َث ُذدييًا مييو األسااِييح ا

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ                                               بالُؾّٕو سّح اعتميدَا عليٖ نُليٌ توياىل:    

                                         و َِسب ييُى ت،طييري يييرٍ اآلِييٕ حبااثييٕو  ص  55   :         طاملاٙييدٔ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
                                                                                              ازَ  عميس  يُشٓو نػيأٔ اسبسكيات الدِهّيٕ الطّاضيّٕ   اسضي مو عمياىو األيلّيٕ للهػيس             -11

  .  24    مو ف    1999          َالتُشِعو 
                          بيني املطيلمني إثبيات                                                             كاى مو قمو املباائ اليت اعتمد علًّا ابو ضبأ   تُضيوٕ اشبي     -12

                                              إنٌ كاى ل ل نيب َؾْو َعلْ َؾْ ضبمدو  مو ثظلم ممو  =                           الُؾّٕ لولْو سّح كاى ِقُا: 
  .  46   و ف 3                 و املؿدز الطاب و ز                و انعس: ابو األثري +            ََثب علٖ َؾْ   و          َؾّٕ زضُا      ي ػبص 
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          ً                                                                         َيْ ثى علًّا كياى ِؿيلْ   بّتيٌ  ذياٍ٘ ضياٙل ِ ليب الصكيأو ََديدٍ   يّٚيٕ          
                                   َيُ زاكعو َِوين يرا ثى ميو ػبيب ثى                                      السكُدو  صلع علْ خا ٌ َمهشٌ للطاٙل 

                                                                                ِتُىل ثمسكم بود اهلل َزضُلٌ مو نام بًرا الوملو َييُ املقؿيُا ميو نُليٌ توياىل:     

وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   َيُ علْ بو ثبْ االب                    .  

                                                                               ثما األسااِح الهبُِٕ اليت اضتهد إلًّا القياٙلُى بالُؾيّٕ  ًيْ كيجرئو بوكيًا      
                                     َِليًا مبيا ِجبيت َديُا الُؾيّٕو                                            ثسااِح قوّ،ٕو َبوكًا ثسااِح ؾشّشٕ ي تأ

         لوليْ                                                                            َمو ثبسش األسااِح اليت اعتمدٍ علًّيا القياٙلُى بالُؾيّٕ نيُا اليهيب      
                                                       ثي تسقٖ ثى ت ُى مين مبهصلٕ يازَى مو مُضيٖو  يري ثنيٌ ي     =   يي    9           صَٔ تبُ  

  . (13 ) +       نيب بودٓ

                                                                          بيالهعس إىل ييرِو الهؿيني َ رييمياو مميا ي ت ُِويٌ مبيا ِتمػيٖ َزؤِيٕ          
                                                                         نطت ّع القُا ثنٌ بالهطبٕ لآلِٕ ال سميٕ اليت ي ايضتهاا علًّا سثبيات ثسقّيٕ        ي ي٘ 

                                                                         علْ   اشب  ٕ ند ي تأَِلًا بػ ل توط،ْو ِبتود عيو ت،طيرييا امله قيْو َنيد     
                                      اضتهدنا   يرا السثٓ إىل املو ّات اآلتّٕ:

     قيد                                                                  ثى ل،غ عَلْ( لٌ عدٔ مواى لغُِٕ مهًا عاحملب َالهؿري َاملويني(و َي نوت   . 1
                                                                          ثى َدُا يرٍ ال لمٕ يها لٌ ع نٕ بالُيِٕ الطّاضّٕو بدلّل َدُا اضيم ازب ليٕ   
                                                                       عاهلل(و َي مي و إنصاا اهلل دل َع  مبهصلٕ اسبياكم الطّاضيْو َييرا ِ كيد ثى     

                                              املقؿُا مو الُيِٕ   يرٍ اآلِٕ يْ احملبٕ َاملهاؾسٔ.

                قيها كيرلك ثى                                                              لُ ا عقها ؾشٕ القؿٕ اليت ِويدَنًا ضيبب نيصَا اآلِيٕو َا ع      . 2
                                                                                الُيِٕ مقؿُا بًا املوهيٖ الطّاضيْ  يإى َديُا عإ يا(   بداِيٕ اآلِيٕ ت،ّيد         
                                                                             سؿس الُيِٕ   علْ بو ثبْ االيبو َميو ثيم تلغيْ ثسقّيٕ ثبهاٙيٌ َثس،يااٍ        
                      ّ                                                   َذزِاتًمو َيرا ِهانض اّاعا٘ الػّوٕ حب  آا البّت مو ثبها٘ عليْ َثس،يااٍ     

       اشب  ٕ.

                                            الطاٙل الرٓ الب مو علْ الصكأ ثثها٘ الؿي ٔ                  ً        ِبدَ ايخت   َاقشًا   نؿٕ   . 3

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
  و     2404                                                                          مطلم بو اسبذازو ؾشّض مطلمو املؿدز الطياب و  كياٙل الؿيشابٕو سيدِح زنيم        -13

  .    1870   و ف 4 ز
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                            َثالٕ يرا ايخت   كجرئ مهًا:

       ً                                             ثى علًّا كاى مو امل،عض ثى ِؿلْ   املطذدو َلّظ   البّت.  . ث  

                ً                                                    لُ ا عقها ثى علًّا اق س للؿ ٔ   البّت لورز   ّج ِقتشم ييرا الطياٙل     . ب  
                                                سسمٕ البّتو ستٖ ِؿل إىل امل اى الرٓ ِؿلْ  ٌّ علْ 

                                                           ً          اسبسكٕ ال جرئ ثثها٘ الؿ ٔ تب لًاو ينت،يا٘ اشبػيُدو َي غيك ثى علّيًا        ثى   . ز  
           ً      ً                                                      بؿ،تٌ ؾشابًّا بازشًا َ قًّا ِدز  ثس ام الؿ ٔ ليو ِطيمض ألٓ ثميس مًميا     
                                                                      كاى ثى ِػغلٌ ثثها٘ الؿ ٔو َخباؾٕ إى يرا األميس مي يو تأدّليٌ إىل بويد     

                  اينتًا٘ مو الؿ ٔ.

                                           وين ثى الطياٙل مطيلمو   ّيج ِطيمض ييرا                      ً                مااام األمس مستب ًا بالصكأ  ًرا ِ  . ا  
                                                                        الطاٙل له،طٌ ثى ميد ِدٍ إىل زدل ِؿلْو َييُ ِوليم ثى بإم انيٌ اينتعياز     

                 ستٖ نًإِ الؿ ٔ.

                ً                                                  مو املوسَ  ثى علًّا عاؽ سّأ شايدٔ ثنسب لل،قسو    دبب علٌّ الصكيأو    .ٍ   
                                                                       َلُ ا عقها ثنًا دبب علٌّ  ميو املويسَ  ثى الصكيأ هليا غيسَط تيستب        

                                     ً                                     ااًٙا َبقّمتًياو َميو دًيٕ ثخيسٗ كياى لصاميًا عليٖ عليْ ثى ِبيااز                بُنت ث
                                                              بإخساز الصكأ َي ِهتعس ستٖ ِأتٌّ الطاٙل إلْ بّتٌ َِ لبًا مهٌ.

                ثاا٘ الصكييأ     وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  :                                  لييّظ املقؿييُا مييو نُلييٌ تويياىل  .َ   
                                                                      سالٕ السكُدو  ًُ خل  َاقض بني زكهني ميو ثزكياى اسضي مو ل يل مهًميا      

                                                           اٙيٌو ل يو املقؿيُا ميو السكيُد يهيا ييُ اشبكيُد هلل                          َنتٌو َكّ،ّٕ ثا
             ّع األسُاا.

                                                                                 يرا  ّما ِتول  بتأَِلًم التوط،ْ َ يري الوقليْ لآلِيٕ الطيابقٕو ثميا بالهطيبٕ       
                                 ثي تسقيٖ ثى ت يُى ميين مبهصليٕ      =   :   ً       علًّا بقُلٌ                            للشدِح الرٓ خااب  ٌّ الهيب 

                    و َل يو ي تأَِليٌ                       ًرا اسبيدِح ؾيشّض     +                               يازَى مو مُضٖو  ري ثنٌ ي نيب بودٓ
                                                                                 مبا ُِا   يُٗ القاٙلني مببدث الُؾّٕو اليرِو ِيسَى ثى تػيبٌّ عليْ بًيازَى ِويين       
                                                                        إغازٔ َاقشٕ يضتص  ٌو َل و يرا السثٓ ِوُشٍ الدلّل املقهع َتهقؿيٌ صبمُعيٕ   

                                  مو املو ّاتو مي و تلصّؿًا  ّما ِلْ:
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        لغيصَٔ                عهيدما خيسز                                                        ثى يرا اسبدِح مستب  حبااثيٕ موّهيٕو ييْ ثى اليهيب       . ث  
           ً                                                         يي( تس  علًّا لّتُىل ثمس املدِهٕ    ّابيٌو  بيدثت ثناَِيل املهيا قني      9      تبُ  ع

                           و  تيأثس عليْ ميو ييرٍ      (14 )          ً                  ما تس  علًّا إي ألنٌ كسٍ ؾشبتٌ               تدعْ ثى الهيب 
                        ً                                نبييل ثى ِغييااز املدِهييٕ االبييًا مهييٌ ثى ِطييمض لييٌ                             األناَِييلو َسبيي  بييالهيب 

                                 ّ             ثى ِبني  كل عليْ َم انتيٌ عهيدٍ بيأى غيّبٌ                                    مبسا قتٌ إىل تبُ و  أزاا الهيب 
                                                                    م انتٌ   ن،طٌ مب انٕ يازَى مو مُضٖو  اسبدِح كما ذكسنا ميستب  حبااثيٕ   

  .                                               موّهٕ َي تُدد  ٌّ إغازٔ إىل اضتص   علْ بود الهيب 

                                                                    ثى تػبٌّ علْ بًازَى لٌ مغصٗ آخس يُ ثى مُضٖ عهدما اضيتصلج ييازَى       . ب  
                ً             ً                ِطتصل،ٌ اضتص،ا ًا بٌ ثَ إنقاؾًا ميو نيدزٍو                               بين إضساّٙلو َذيب ملّقات زبٌ ي

        ُ        ً                                              ثزاا ثى ُِػوس علًّا بأنٌ تسكٌ علٖ املدِهيٕ لطيبب ن،طيٌ اليرٓ                  َكرلك الهيب 
                                                                            اضتص   مُضيٖ هليازَى ليٌو َذليك ميو بياب الجقيٕ   ندزتيٌ عليٖ ذبميل           

          املط َلّٕ.

َ      ثغاز ابو سصم إىل نق ٕ مًمٕ تتول  بًرا املُقُدو َيُ ثى يازَى ي ََِل بيين   . ز    َ                                                              
         و َذليك   (15 )                                                            إضساّٙل بود مُضٖو َإ ا تُىل األمس بود مُضيٖ ُِغيع بيو نيُى    

                                                                         لطبب ِطري يُ ثى يازَى مات نبل مُضيٖو َييرا َسيدٍ ِ ،يْ له،يْ تػيبٌّ       
  .               ً                         علٖ بًازَى إغازًٔ إىل اضتص   علْ بود الهيب 

          ً                                                  ي ِ و مك سًا للتلمّض   ثمس مًم مجل ييرا األميسو إذ ي ُِديد              ثى الهيب   . ا  
                                               مو اس ؿا  عيو ز بتيٌ   اضيتص   عليْ بػي ل                هع الهيب           ضبب مقهع مي

                         ثى ِبني للهاع ثى اشبلّ،يٕ                                            ؾسِضو مبوهٖ ثنٌ ي ِ و يها  مانع ميهع الهيب 
  . (16 )                    بودٍ علْ بو ثبْ االب

           مبا ُِا ي                                                        مما ضب  غبلـ إىل ثى الػّوٕ اعتمدَا علٖ تأَِل ك م الهيب 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  . 9   و ف 1     ييو ز    1331                                            ضبمد بو ضودو ال بقات ال ربٗو لّدىو م بوٕ بسِل   -14
                                                                                              علْ بيو ثليد بيو سيصمو ال،ؿيل   املليل َاألييُا٘ َالهشيلو القيايسٔو امل تبيٕ ايابّيٕو              -15

  .  94   و ف 4     ييو ز    1317
                                                  ّ                                         عاٙض القسنْو ضبمد اهلامشْو ميُأ ثييل البّيت عهيد ثييل الطيّهٕو امػي و مسكيص الساِيٕو            -16

  .   332 ف   مو     2007
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                               ًيا َِ َلُنًيا عليٖ مقتكيٖ      ُ ن    ِهقل =                                        سيم َيُايم  ًم ِوتمدَى عليٖ نؿيُف   
  . (17 )       مريبًم+

               مل يستخلف أحدا  األدلة على أن النيب 

             ً                  ي ِطتصلج ثسدًاو بل تيس  األميس                                        نبل ثى نركس األالٕ اليت ت كد ثى الهيب 
                                                                   للمطلمنيو عبب ثى نػري إىل نق ٕ يْ ثنها   مهانػتها ملجل يرٍ املُقيُعات ي  
                                                                       نقؿد اينتقاف مو آا البّتو   ل مطلم ؼبب آا البّتو َِويع  حبقيُنًم الييت    
                                                                                   مو بّهًا سي  امليُائ َاحملبيٕو َسي  اليد اد عيهًم َتربٙيٕ ضياستًمو َايعتقياا          

                        اؾي ،ٖ اهلل كهانيٕ ميو        ٌ: =                         مو ثغس  ثنطاب الوسبو لقُل          طب الهيب           ازباشم ثى ن
                       ً                      ً                          َلد إياعّلو َاؾ ،ٖ نسِػًا مو كهانٕو َاؾ ،ٖ يامشًا ميو نيسِؼو َاؾي ،انْ    

ڎ      ڈ  ڈ                                                     و َِ ،ييْ لبّيياى  كييل آا البّييت نُلييٌ تويياىل: (18 ) +                مييو بييين ياغييم

                و مو دًٕ ثخيسٗ   ص  33   :       طاألسصاب  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک
ّ                                إى كل مطلم ػبب ثى ِوس  س  علْ بيو ثبيْ االيبو َِقيّدز م انتيٌو َمُان،يٌ                                                      
                                                 ً                            الودِدٔ   خدمٕ اسض مو َما نسِد الُؾُا إلٌّ ثى علًّا بتقُاٍ َؾدنٌ َعلمٌ ثييل   
                                                                           لتُلْ اشب  ٕو  اععاقها لّظ علٖ ثيلّٕ علْ لتُلْ اشب  ٕو َإ يا عليٖ ثى ييرٍ    

    ِ                                       بؿ،تٌِ ابو عميٌ َؾيًسٍو مبوهيٖ ثى ثيلّيٕ                   بتٌ مو الهيب                     األيلّٕ دا٘ت بطبب نسا
                                  علْ للص  ٕ دا٘ت بوملٌ َلّظ بهطبٌ.

                       ي ُِف باشب  ٕ ألسدو بيل                                          لقد تكا ست عدٔ ثالٕ علٖ إثبات ثى الهيب 
                                      تس  األمس للمطلمنيو َمو ثبسش يرٍ األالٕ:

                                                                             ميو املويسَ  ثى نعيام اسب يم   اسضيي م ِطيتمد غيسعّتٌ ميو الػييُزٗو إذ         . ث  
                                                            إى الػُزٗ يْ ثسيد الطيمات اسضي مّٕ األضاضيّٕ الييت  ّيص          : =         مي و القُا

                      خي ا مساسيل اعُتيٌ                           و َنيد قيسب اليهيب     (19 )     ريٍ+                ايتمع املطلم مو
                                                                               املجيل األعلييٖ   ايلتيصام مببييدث الػييُزٗو سّيح كيياى ِطتػيري ثؾييشابٌو بييل     

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
  .   197     ت(و ف  .         علمْو عا                             خلدَىو املقدمٕو بريَتو م ضطٕ األ            عبدالسلو بو   -17
  .  22   و ف 1    مو ز    1987                                                        ضبمد بو ثلد الرييبو تازِخ اسض مو بريَتو ااز ال تاب الوسبْو   -18
  .  26                                  ثصبد زبّع ثبُ الو و املسدع الطاب و ف  -19
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  س  (20 )ٔ                                                                    َِعادع عو زثٌِ إذا تبني لٌ ؾُاب زثٓ آخسو َاألمجليٕ عليٖ ييرا كيجري    
                 مبيدث الػيُزٗو                                                              لرلك ي نتؿُز ثمام يرا الُانيع الومليْ ثى ؽبيالج اليهيب     

                                                                        َِ،سض علٖ املطلمني ميو ِتيُىل اسب يم ميو بويدٍو َخباؾيٕ إذا عس هيا ثى        
                                                           ضهو ت،سض علٖ املطيلمني اينتيدا٘ بًيا َييُ ػبويل اختّياز                    ث واا الهيب 

               األميس تًميّؼ               ً                                           اسباكم لّظ سقًا للمطلمنيو بل س  للشاكم الطياب و َ  ييرا   
     ً       ً                    نعسًِا َعملًّا ثيمّٕ مبدث الػُزٗ.                               خ ري لسثٓ األمٕ اليت علمًا الهيب 

                                                       ند ثَؾٖ باشب  ٕ لوليْ  ميو البيديْ ثى ييرٍ الُؾيّٕ                         لُ ضلمها ثى الهيب   . ب  
                                                                 مُدًٕ للمطلمني ل ُى يرا األمس ؽبؿًمو َلّطت مُدًيٕ إىل عليْ َسيدٍو    

                             بًرٍ الُؾّٕو َل يو األسيداخ                  ً     ً                     َيرا ِوين ثى عداًا كبريًا مو الؿشابٕ علٖ علم 
                                           ي تيدا عليٖ ميا ذكسنياو  األنؿياز نيد                                         الطّاضّٕ اليت َنوت بود َ أ الهيب 

                                                                   ثضسعُا ل دتماد   ضقّ،ٕ بين ضاعدٔ مه لقني مو نهاعتًم بأسقّٕ ثى ِ يُى  
                          ًيل ِوقيل ثى ِتهاضيٖ                                    ً               اشبلّ،ٕ مهًمو  لُ كاى األمس ضبطُمًا بُؾّٕ اليهيب  

                                                   ا الرٓ لليًم كليًمو ثَهليم عيو آخيسيم عليٖ ثى         َم =                   األنؿاز يرٍ الُؾّٕ  
  . (21 ) +             علٖ إمامٕ علْ                         ِت،قُا علٖ دشد نـ الهيب 

                                                                      ِه ب  ما ذكسنا علٖ املًادسِو الرِو سكسَا ايدتمادو َيم ثبُ ب يس َعميس     . ز  
                                                                             َثبُ عبّدٔ  لُ كانت الُؾّٕ مُدُأ  إى ي ي٘ الج ثيٕ ميا كيانُا لّيدخلُا       

                                              ّ،ٕو َما كاى عمس لّباِع ثبيا ب يس باشب  يٕو                               نقاؽ مع األنؿاز سُا توّني اشبل
                                                                         َي ِوقل ثى ِقبل ثبُ ب س بتُلْ مًام يرا املهؿيبو َييُ ِوليم ثى اليهيب     

                                            نيد ثَؾيٖ بًيا لوليْ ل ياى ثبيُ ب يس                       َلُ كاى الهيب  =                 ند ثَؾٖ بٌ لولْو 
                                                  و َمو دًيٕ ثخيسٗ نلشيغ ثى اسبيُاز اليرٓ ااز         (22 ) +                   ثضسد الهاع إىل بّوتٌ

                                                                      ضقّ،ٕ بين ضاعدٔ سُا ثسقّٕ األنؿاز ثَ املًادسِو باشب  يٕ ي ِيسا  ّيٌ ثٓ    

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
                                    و سّيح اضتػياز ثؾيشابٌ   ميُااو      +                    ثغريَا علْ ثًِا الهاع =  :   يُ       الهيب              لقد كاى غواز   -20

                                                                                كجرئو مهًا  صَٔ بدز َ صَٔ ثسدو َ صَٔ اشبهد و َ رييا مو املُااو. ملصِد مو الت،اؾيّل  
   م.    1976                                                              انعس: ؾ،ْ السلو املبازك،ُزٓو السسّ  املصتُمو م ٕو م تبٕ الدعُٔو 

  .  98   و ف 4                        ابو سصمو املؿدز الطاب و ز  -21
  .  41     و ف                               سلمْ عبداملهوم ؾابسو املسدع الطاب  -22
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                                                                             اغازٔ لُديُا َؾيّٕ نبُِيٕ سيُا اشب  يٕو َليّظ ميو املوقيُا ثى ِتذاييل          
                                                                            ايتمويُى   الطييقّ،ٕ يييرٍ الُؾيّٕو َِتُااٚييُى علييٖ ا تؿياب سيي  علييْ    

                                                    مُدًيٕ ليرلك ازبّيل اليرٓ ازع   مدزضيٕ اليهيب                              باشب  ٕو  ًرٍ التًميٕ 
                                                                 َمؿدز خ ُزٔ يرا ايتًام   كُنٌ ِطتًد  قسب ؾُزٔ القدَٔ   ن،ُضيهاو  
                                                                      َمو ثم إع ا٘ املربز مليا نطيب للمطيلمني ميو اعبسا يات َؾيساعات سيُا        

        الطل ٕ.

      ّ                                                                   لُ نّّمها مُنج علْ عَيُ ؾاسب الُؾّٕ( لُددنا ثى ثنُاليٌ َث واليٌ ي تيدا      . ا  
                                                                 يرٍ الُؾّٕو َميو ييرٍ املُانيج ثى الوبياع اليب ميو عليْ ثى                  علٖ َدُا
                                                        َيُ   مسض املُت عو مطيألٕ اشب  يٕ  يّمو ت يُى بويدٍو                  ِطأا الهيب 

                                 مهوهاييا ي ِو ّهاييا الهياع                          لٚو ضألهايا زضُا اهلل  =                 ً   سا علٌّ علْ ناًٙ : 
      بًيا                                           و  ليُ كانيت الُؾيّٕ مُديُأ لوليم      + ( 23)    ً                      ثبدًاو َاهلل ي ثضأهلا زضُا اهلل 

                               ميو ِطيتصل،ٌو ميو دًيٕ                           ً                   الوباعو َملا كاى مك سًا ملوس ٕ زثٓ اليهيب  
                                                                        ثخسٗ ي تركس ثٓ زَإِ ت،ّد باععاض علْ علٖ خ  يٕ ميو تيُىل نبليٌو بيل      
ّ                                        ثثبتت الُناٙع التازؽبّٕ ثى علًّا  ّكل مؿلشٕ األمٕ عليٖ مؿيلشتٌ الػصؿيّٕو        ً                             

ّ          ألؾيّس عليٖ             باشب  يٕ                                                   َتواَى مع ي ي٘ اشبل،ا٘و َلُ كاى علْ ِوتقد ثنٌ ثس    
             ً                                                          َي ِباِع ثسدًاو َما نبل بويد ذليك بّويٕ عميس َعجمياىو َميا غياز          =       م لبٌو 

                                      و كرلك مما ِ كد عدم َديُا الُؾيّٕ ثى    (24 ) +                              اشبل،ا٘ الج ثٕ   السثٓ َالقّاأ
   ً                                                                          علًّا عهدما ثزاا الؿشابٕ مباِوتٌ باشب  ٕ بود اضتػًاا عجماى امتهعو َنياا هليم:   

ُا  إنْ ثكُى = يٕ ثخيسٗ    +    ً    ً              ً         َشِسًا خيريًا ميو ثكيُى ثميرياً                        ي ت،ول   ي  =                    و َ  زَِا
             و  لُ َديدت   (25 ) +                                                سادٕ لْ   ثمسكمو ثنا مو م  ّمو اخعيو  قد زقّت بٌ

              ً                                                                الُؾّٕ  إى علًّا يهيا ِيس ض الُؾيّٕ َليّظ اشب  يٕو َميو الوذّيب يهيا ثى         
                                                         القاٙلني بالُؾّٕ ػبولُى ثن،طًم ثسسف علٖ ت بّقًا مو ؾاسبًا.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
  .   185   و ف 2                                علْ ضبمد بو األثريو املؿدز الطاب و ز  -23
  .  57    مو ف    2002                                                   ظبّب بو خرئو التازِخ اسض مْو ازبصاٙسو غسكٕ ااز اهلدٗو   -24
                                                                            ضبمد بو دسِس ال ربٓو تازِخ األمم َامللُ و ذبقّ : علْ مًهاو بريَتو م ضطٕ األعلميْو    -25

  .   152   و ف 4    مو ز    1998
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                                                            ً          باسقا ٕ إىل يرٍ املُانج  ًها  ثنُاا لولْ بو ثبيْ االيب تتكيمو ز كيًا     
   ً                            ً                                           ؾسؼبًا ملطألٕ الُؾّٕو مهًا: ثى علًّا عهدما ذبس  إىل الوسا  بويد خيسَز اليصبري    

ّْ زضيُا اهلل      =              ُ                         َالشٕ َعاٙػٕ ُضٚل عو ضبب خسَدٌو  قياا:   ّ                  َميا عًيد إلي                 
                       بػي ل ؾيسِض بويد ثى                                   و كما ن،ٖ علْ َديُا الُؾيّٕ   (26 ) +                   غْ٘و َل و زثٓ زثِتٌ

ِ                               ٌاِوو علٖ ِد عبدالسلو بيو ملذيمو        ميا                                           َنيد ضيألٌ ثؾيشابٌ ثى ُِؾيْ  قياا: =       ٌ 
  . (27 ) +      أَؾْ               ثَؾٖ زضُا اهلل 

                        ي ِيُف باشب  يٕ ألسيدو                                               يرٍ صبمل املو ّيات الييت تجبيت ثى اليهيب     
                                                                      َتس  األمس غُزٗ بني املطلمنيو َضهتهاَا   املبشيح اآلتيْ مُنيج عليْ ميو      

                        لتأكّد عدم َدُا الُؾّٕ.               اضتص   ثبْ ب س 

 موقف علي من استخالف أبي بكر

                                                                  ي غك ثى هلرا املُقُد ؾلٕ َثّقٕ باملُقُد الطياب  عيو الُؾيّٕ عليٖ     
                                                    ُ                      بالهعس إىل ثى مُنج علْ مو خ  ٕ ثبْ ب س ييُ مُنيج عمليْو ُِعديم نهاعيات      
                                                                                   علْ بالُؾّٕو مبوهٖ ثنٌ إذا ثثبتها مباِوٕ علْ ألبْ ب يسو  يإى ييرا التؿيس  ِويين     
                                                                       ّاب الُؾّٕو  ولْ َيُ ؾاسب الُؾّٕ لو ِ ُى ثَا مو ؽبال،ًاو َمو ال بويْ  
                                                                             ثى تتودا السَاِات املتولقٕ بًرا املُقُد َضهركس  اذز مو ييرٍ اآلزا٘ ثيم نقيُم    

                                 مبهانػتًا علٖ قُ٘ الُانع التازؽبْ.

                            ً                                            لقد ذكست بوض السَاِات ثى علًّا ي ِباِع ثبا ب س   البدإِو بل باِوٌ بويد  
                 و علٖ سيني ِويد    (28 )                                                    ٔ شَدتٌ  اامٕو ثٓ بود ضتٕ ثغًس مو بدإِ خ  ٕ ثبْ ب س   َ ا

        و َنيد   (29 )                 ً                                                    بوكًم اآلخس ثى علًّا يُ اسمامو َثى بّوٕ ثبيْ ب يس َعميس كانيت خ يأ     
                                                                 ضازت بوض املسادع اسبدِجٕ   ايدباٍ ن،طٌ سّح ذكس بوكًم ثى املػًُز ييُ  

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
                      ّ                                                     اهلل بو ثلد بو سهبلو الطّهٕو ذبقّ : ضبمد الطوّد ش لُاو بريَتو ااز ال تب الولمّٕو      عبد  -26

  .   216    مو ف    1985
  .   216             املؿدز ن،طٌو ف  -27
  .   316   و ف 1                                 ضبمد بو ثلد الرييبو املؿدز الطاب و ز  -28
  .  44    مو ف    1931                                                         اسبطو بو مُضٖ الهُخبيتو  س  الػّوٕو اضتانبُاو م بوٕ الدَلٕو   -29
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ً                                 ًا ألنيٌ كياى ِيسٗ ن،طيٌ ثسي                  ً                                    تأخس علْ مدًٔ مو الصمو عو بّوٕ ثبْ ب سو استذادي 
                الهاع خب  ٕ الهيب 

يات ثخيسٗ ت كيد ثى علّيا بياِع ثبيا        (30 )                                                              و باملقابل يها  زَِا
                                                      ً                        ب س مهر بدإِ خ  تٌو مو ذلك ما ذكسٍ ابو األثري مو ثى علًّا ملا ييع ببّويٕ ثبيْ    

يٌ     =    ب س                                                                           خسز   نمّـ ما علٌّ إشاز َي زاا٘ ستٖ ِباِوٌو ثيم اضيتدعٖ إشازٍ َزاٙا
  . (32 )                                                     و كما ِ كد الرييب ثى مباِوٕ علْ كانت   ثَا ُِم   املطذد (31 ) +       تذللٌ

                                                                       إى إلقا٘ نعسٔ علٖ يرٍ الهؿيُف املتوازقيٕ ي ميليك الباسيح ثمامًيا إي      
                                                                       ايست ام إىل الُانع التازؽبْ للُؾُا إىل سقّقٕ مُنج علْ ميو اضيتص   ثبيْ    
                                                                           ب سو َكرلك إىل بوض األنُاا الؿاازٔ مو علْ عيو ييرا املُقيُدو  ميو ناسّيٕ      

                       ما عبو بؿداٍو َمو ييرٍ                                                   الُناٙع التازؽبّٕ يها  بوض األسداخ اليت هلا مغصايا  ّ
                           لما اضتُٗ عليٖ زاسلتيٌ    =                                                  األسداخ ثى ثبا ب س ثزاا اشبسَز به،طٌ لقتاا املستدِوو 

                                                                            ثٓ ِسِد اشبسَز لقتاا املستدِو به،طٌ ثخر علْ بصمامًا َناا: إىل ثِو ِيا خلّ،يٕ   
                                             ِ                                      زضُا اهلل و ثنُا ليك ميا نياا ليك زضيُا اهلل ِيُم ثسيدو ِليم ضيّ،ك َي ت،ذوهيا           

  . (33 ) +                                                  ً ىل املدِهٕو  ُاهلل لٚو  ذوها بك ي ِ ُى لإلض م نعام ثبدًا              به،طكو َازدع إ

         ً                                                          ِبدَ َاقشًا مو خ ا يرا الهـ سقّقٕ الو نٕ بني اليسدلنيو  ليُ ي ِ يو    
                                                                            علْ ند باِع ثبا ب س ملا نؿشٌ بالبقا٘   املدِهٕ خ ا سيسَب اليسأو  ميو  يري     

ً         امله قْ ثى ِتدخل علْ   ثمس ضّاضْ ؽبـ زدً  ي ِدِو                       لٌ بال اعٕو ستٖ ليُ                                       
ّ                                     ً                                           نّدم يرٍ الهؿّشٕ  إى ثبيا ب يس ي ِ يو ملصميًا بايضيتذابٕ لهؿيّشٕ زديل ز يض           
                                                                                  مباِوتٌو باسقا ٕ إىل يرٍ الُانوٕ يها  َانوٕ ثخسٗ ت كد ميا ذكسنياو َييْ ثى ثبيا     
                                                                                    ب س عهيدما خليت املدِهيٕ ميو املقياتلني خي ا سيسَب اليسأ اختياز ثزبويٕ ميو            

                                                 ضٕ ثبُاب املدِهٕو َيم: علْ بو ثبْ االيبو َالشيٕ                            الؿشابٕ اعتمد علًّم   سسا
                                                                                   بو عبّد اهللو َالصبري بو الوُامو َعبداهلل بو مطوُاو  لُ ي ِ يو عليْ نيد بياِع ثبيا      

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
                          ضيات الُسيدٔ الوسبّيٕو                                                        ابسٓو الوقيل الطّاضيْ الوسبيْو بيريَتو مسكيص ازا                    ضبمد عابيد ازبي    -30

  .   137    مو ف    2011
  .   189   و ف 2                         ابو األثريو املؿدز الطاب و ز  -31
  .   316   و ف 1                      الرييبو املؿدز الطاب و ز  -32
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ً                                                           ب س  مو  ري املقبُا عقً  ثى ِوتميد ثبيُ ب يس عليٖ عليْ   مجيل ييرٍ املًميٕ                              
ً    مقياتً                                        ّج ِ يُى ميو ِيدعُ إىل ن،طيٌ     =                                 اشب رئو َثثها٘ يرٍ العسَ  الؿوبٕو      

  . (34 ) +                                    بني ِدٓ مو خسز علٌّو َامتهع عو بّوتٌ 

                                                                  باسقا ٕ إىل يرٍ األسداخ  قد ؾدزت مو علْ بويض األنيُاا الييت ت كيد     
                  نعسنيا   ثمسنيا                        مليا ن يبض اليهيب     =                                           اععا ٌ بػسعّٕ خ  ٕ ثبْ ب سو مهًيا نُليٌ:   

ُ                 ُددنا الهيب  ّ                                                 ند نّدم ثبا ب س   الؿ ٔو  سقّها لدنّانا مو زقيْ زضي        ا اهلل     
               ً              ً                         و َامل سغ ثى علًّا اضيتومل ثل،اظيًا ت كيد مػيازكتٌ        (35 ) +                      لدِههاو  قدمها ثبا ب س

                                                                                    اختّاز ثبْ ب س مجل نعسناو ََددنا َزقّهاو َندمهاو َييرٍ ايل،ياظ ته،يْ ثى البّويٕ     
        ً      ً                                                                      كانت ثمسًا َانوًا  يسض عليٖ عليْو بيل تػيري إىل نهاعيٕ عليْ بأسقّيٕ ثبيْ ب يس           

                                                       ازٍ علٖ الس م مو  ّابٌ عو ادتماد الطيقّ،ٕو ميو دًيٕ                           للص  ٕو َمػازكتٌ   اختّ
                              ً       باِوها ثبا ب سو َكاى لرلك ثييً و ي   =               ً                        ثخسٗ َزا ثى علًّا ملا ندم إىل البؿسٔو ناا 

  . (36 )        ا اثهاى+            ّ ؽبتلج علٌّ مّه

                     ثغيًس( ستيٖ َ يأ       6                                             ثما مو ِسٗ ثى بّوٕ علْ ألبْ ب س ند تأخست ملدٔ ع
يٕو َميو                                و  ًها  صبمُعٕ مو املو ّات  (37 )      اامٕ                                              الييت تيد وها ليس ض ييرٍ السَِا

                         ثبسش يرٍ املو ّات ما ِلْ:

   إىل    +                   و نعسنيا   ثمسنيا                    مليا نيبض اليهيب     =                         ً      لقد ذكسنا  ّما ضب  ثى علًّا ناا   . ث  
                                                                             آخس السَإِو َما ًِمها يها ثى يرٍ السَإِ ت،ّد بطسعٕ مباِوٕ علْ ألبيْ ب يسو   

              ين ثى مباِويٕ                 َييُ ميا ِوي      +                ملا نيبض اليهيب    =                        سّح بدث علْ ك مٌ بوبازٔ 
                               مباغسٔ َي تتأخس إىل َ أ  اامٕ.                                 علْ ألبْ ب س كانت بود َ أ الهيب 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
                                                                                        الوعّم ضبمُا اليدِبو عبيُ زؤِيٕ ددِيدٔ للتيازِخ اسضي مْو القيايسٔو م تبيٕ َيبيٕو               عبد  -34

  .   193    مو ف    1997
                                                                             لقد َزات يرٍ السَإِ   تازِخ امػ  بػ ل طبتلج مو سّح األل،اظو َل و املوهيٖ ييُ     -35

                                                                                           ن،طٌ. انعس: ابو مهعُزو طبتؿس تيازِخ امػي و ذبقّي : زَسّيٕ الهشياعو امػي و ااز ال، يسو        
  .  42   و ف  18    مو ز    1989

  .  43   و ف  18             املؿدز ن،طٌو ز  -36
  .   189   و ف 2                         ابو األثريو املؿدز الطاب و ز  -37
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                   بيْ ب يس لقتياا     ث                                                     ثى الُانوتني اللتني ذكسنايما بػأى اععاض علْ علٖ خيسَز    . ب  
                                                                         املستدِوو َاعتماا ثبْ ب س علٖ علْ   مًميٕ لاِيٕ املدِهيٕ نيد َنوتيا        

                                       ِويٕ عليْ ألبيْ ب يسو  قيد ِتيُيم                                               بدإِ خ  ٕ ثبْ ب سو َيرا ِ كد ضيسعٕ مبا 
                                                                       ال اعهني ثى ياتني اسبااثتني ند َنوتا بود َ أ  اامٕ َمباِوٕ علْ ألبْ ب يسو  
                                                    ً                          ًاتاى اسبااثتياى تستب ياى حبيسَب اليسأو َميو املويسَ  تازؽبّيًا ثى ييرٍ         

                                 اسبسَب كانت   بدإِ خ  ٕ ثبْ ب س.

 ً     ً                سًا مًميًا َييُ نيُا                                                        ثى مو ِقُلُى بتأخس بّوٕ علْ ستٖ َ أ  اامٕ ِغ،لُى ثم  . ز  
                                               مو خسز مو ال اعيٕ َ ياز  ازبماعيٕ ثيم ميات       =              سدِح ؾشّض        الهيب 

                             ً                         و  ميو املطيتشّل ثى نتؿيُز ثى علّيًا ي ِطيمع ييرا        (38 ) +                    ماتو مّتيٕ دايلّيٕ  
                                                                           اسبدِحو َاألكجس اضتشالٕ ثى ِ ُى علْ ند عليم بًيرا اسبيدِح َخال،يٌو  يإذا      

ّ           ً                                     ؾّدنها ثى علًّا ي ِباِع ثبا ب يس مليدٔ ضيتٕ ثغيً                                   سو  ًيل كياى عليْ املويسَ       
                                                          ً           ً    بُزعٌ َتقُاٍ َعلمٌ ي ًِتم بأى ميُت مّتٕ دايلّٕ  ثَ كاى قامهًا لبقاٌٙ سّيًا  

                اّلٕ يرٍ املدٔ .

 شبهة إجبار علي على مبايعة أبي بكر

ُا عليٖ مباِويٕ ثبيْ        َ                                لقد ذكست بوض السَاِات ثى علًّا َبيين ياغيم ث كَسيي               ً                            
                      ب خيسز    اعيٕ ميو                                                           ب سو سّيح ذكيست ييرٍ السَاِيات ثى عميس بيو اشب يا       

يٕ     (39 )                                                      الؿشابٕو َثز مُا بين ياغم َالصبري علٖ مباِوٕ ثبيْ ب يس                          و كميا ذكيست زَِا
           ً                                                                 ثخسٗ ثى علًّا بود يرا املُنج ساَا اضتو ا  األنؿازو لّبياِوٍُو  أزكيب  ااميٕ    

          ْ   و  (40 )                                                                              علٖ اابتيٌ َثخير ِ يُ  بًيا عليٖ صبيالظ األنؿيازو تطيأهلم الهؿيسٔ لولي
يٕ ايَىل                           َاسبقّقٕ ثى مثٕ  لٕ مو امل                                              و ّات اليت دبولها نػيك   ؾيشٕ السَِا

             َيْ كما ِلْ:

                                                                 ثى عمس بو اشب اب ي ت و لٌ ؾ سّٕ ممّصٔ بني الؿشابٕ دبولٌ ِقيدم عليٖ     . ث  

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
  .    1848            و اسبدِح زنم     1476   و ف 3                          ؾشّض مطلمو املؿدز الطاب و ز  -38
  .  69   و ف 3                      ال ربٓو املؿدز الطاب و ز  -39
  .  29    مو ف    2002                                                                 ضبمد عبدال،تا  علّاىو تازِخ اشبل،ا٘ الساغدِوو الدمامو م تبٕ املتهيبو   -40



 مفتاح يونس الرباصيد. 

 5 السنة  52العدد 

411 

                                                                          يرٍ اشب ُٔو  ؿاسب األمس يُ ثبيُ ب يسو ثميا عميس  م انتيٌ ي ربتليج عيو        
                        م انٕ بين ياغم ثَ الصبري.

                                                                           لُ ا عقها َديُا ييرٍ الؿي سّٕ  ليو تطيمض ثخي   عميس َخُ يٌ ميو اهلل            . ب  
                                                                      باسندام علٖ يرٍ اشب ُٔ اليت تود قسبٕ ناؾمٕ ملبدث الػُزٗو الرٓ ثكد علّيٌ  

                                                         و خاؾيٕ إذا عس هيا ميدٗ ت يسِم عميس َاسعاميٌ ليبين                           القسآىو َابقٕ الهيب 
َّ                     ى اليدَاَِو َبيدث                                                         ّ ياغمو َِ ،ْ لتأكّد يرا ثى عمس بود تُلٌّ اشب  ٕ عهدما ا

                                                     تقطّم املاا بدث ببين ياغيم لقيسابتًم ميو اليهيب     
       يسض   =              و كميا ثنيٌ    (41 )

                                                                     ألبها٘ البدزِني ثل،ني ثل،نيو إي اسبطو َاسبطنيو  إنٌ ثسبقًما ب،سِكٕ ثبًّمياو  
  . (42 ) +                             و  ،سض ل ل َاسد مهًما مخطٕ آي                      لقسابتًما مو زضُا اهلل 

ُا بًرٍ ا  . ز                                         لدزدٕ مو الكوج َاهلُاى َنليٕ اسبّليٕو                                    ثى بين ياغم َالصبري ي ِ ُن
                                                                      ستٖ ػبربيم علٖ غْ٘ ي ِسِدَنٌو َي ِ يو املطيلمُى لّعكيُا بّيت نبيًّم      
                                                                  ً      يرٍ الُقوّٕ املرلٕو  ًل نتُنع مو بين ياغم ثى ِطازعُا إىل البّوٕ خُ يًا  

                                                          مو عمس و َيل ِوقل ثى ِقج املطلمُى مُنج املت،سز علٖ ما ؼبدخ .

               ً                                               اليت تركس ثى علًّا ثزكيب  ااميٕ عليٖ اابيٕ َااز بًيا عليٖ                           ثما السَإِ الجانّٕ 
يٕ تطيْ٘ إىل عليْ نبيل ثى                      ً                                                                صبالظ األنؿاز البًا لتأِّديمو  اسبقّقٕ ثى ييرٍ السَِا
                                  ً                                          تطْ٘ إىل ثبْ ب س َعمسو  ًْ تؿُز علّيًا بؿيُزٔ السديل ازببياى اليرٓ ؼبتميْ       

           عيس  عيو                                                                 بصَدتٌو َِوتمد علٖ امُعًا   كطب تأِّد اينؿازو َيرا ِهانض ميا  
ً                    علْ مو مُانج غذاعٕو َب ُلٕ اّلٕ سّاتٌو    ِوقل ثى زدً  ؼبمل يرا التيازِخ                                                       
ّ                                                     ً              الب ُلْ املػّس  ِطمض له،طٌ ثى ِطيتغل شَدتيٌ   الدعاِيٕ ليٌو لّ طيب مهؿيبًا                   
ً                                     ضّاضًّاو  ًرا ي ِتهاضب مع كربِا٘ عليْ بؿي،تٌ زديً  نايّيك عيو شييدٍ ََزعيٌو                                              ً      

                                       ًيل ِوقيل ميو مجيل ذليك السديل        =                                      خباؾٕ إى شَدتٌ يْ  اامٕ بهيت اليهيب   
  . (43 ) +                                             الػذاد الباضل ال مْ ثى ػبربٍ ثبُ ب س علٖ بّوتٌ 

                                               ً                       إى ما ذكسناٍ ِ كد تسدّض السَاِات اليت تسٗ ثى علًّا ضازد إىل البّويٕو َي  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  .   586   و ف 3                      ال ربٓو املؿدز الطاب و ز  -41
  .   153                                    ضبمد عبدال،تا  علّاىو املسدع الطاب و ف  -42
  .   157    مو ف    2005                                                            إسطاى إهلْ ظًريو الػّوٕ َثيل البّتو القايسٔو ااز الغمام ايداو   -43
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                                                                       ً      ِتأخس عهًاو ثما مو سّح َنت البّوٕ  قد نقبل بوض السَاِات اليت تيركس ثى علّيًا   
                 ً          َدبًّيصٍو ثَ ألى علّيًا زثٗ                            إما ينػغالٌ بُ أ الهيب                             تأخس عو البّوٕ ألِام نلّلٕو

                                                                ً                ثنٌ ي ِ خر زثٌِ َي ِػيع    ادتمياد الطيقّ،ٕو سّيح ديا٘   زَاِيٕ ثى علّيًا        
                                                        ّ               ما  كبها إي   املػُزٔو َإنا لهسٗ ثبيا ب يس ثسي  الهياع بًياس إّنيٌ        =            َالصبري ناي: 

                        بالؿي ٔ بالهياع َييُ                       ّ             ّ                       لؿاسب الغازو َإّنا لهوس  لٌ ضّهٌو َلقد ثمسٍ زضيُا اهلل 
  . (44 ) +  سْ

ً                                      مو دًٕ ثخسٗ ند ِ ُى عليْ ِيسٗ ن،طيٌ ثييً  للص  يٕو َِتُنيع مباِويٕ                                            
                                                     و َلوليْ اسبي    ييرا الػيوُز لطيابقتٌ   اسضي م                                    الهاع لٌ بويد َ يأ اليهيب    

                              لّظ مبطته س ثى ِ ُى علْ َبويض   =                                      َندزاتٌ اليت ت يلٌ هلرا املهؿبو مبوهٖ ثنٌ 
                      و َثى ابتوياايم عيو                               د ِ ُى هلم س    خ  ٕ زضُا اهلل                    بين ياغم ِعهُى ثنٌ ن

                      و َل يو املطيته س ثى    (45 ) +                                                    الػُزٗ ُِم الطقّ،ٕ ث قدتًم إم انّٕ العغّض َايختّياز 
                                                                                 ِومل علْ عليٖ ت ُِيع الهياع لس باتيٌو  وليْ ِيسٗ ثى األميس اسباضيم   ييرٍ          

          باضيتغ ا      ً                       سسِؿًا علٖ عدم الطما  ألسيد            لرلك كاى =                       القكّٕ يُ زثٓ املطلمنيو
                و َييرا األميس    (46 ) +                             ً                           ما دسٗ   الطقّ،ٕ مبا ِيهو ظ ضيلبًا عليٖ َسيدٔ املطيلمني     

ّ                                و َتػيّسب مهير ؾيغسٍ نّميٕ مبيدث                                              متُنع مو علْ الرٓ تسبٖ   مدزضيٕ اليهيب         
            ً                                   الػُزٗ ثضاضًا للشّأ الطّاضّٕ   الدَلٕ اسض مّٕ.

 اخلامتة

                                                   لقد خلـ الباسح   نًإِ يرا البشح إىل الهتاٙر اآلتّٕ:

                                                                            ثى توؿب الػّوٕ لوليْ إىل ازديٕ التقيدِظ ي ِهبغيْ ثى ِيد وها إىل مهاك،يٕ         . 1
                                             ّ                            الػّوٕ َالغض مو م انٕ علْو  يهشو ثَىل بوليْ مميو اّاعيٖ سبيٌ َنؿيستٌو       

     ً                           ً                 متصرًا َضّلٕ ال وو   الؿشابٕ مربزًا هلرا اسبب الصاٙج.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
  .   316   و ف 1                      الرييبو املؿدز الطاب و ز  -44
   مو     2003                                                                        لدٓ غاينيو الدَلٕ اسض مّٕ   عؿس اشبل،ا٘ الساغدِوو القايسٔو ااز القيايسٔو    -45

  .  39 ف
  .  40    مو ف    2009                                       اسمام علْو بريَتو بّطاى للهػس َالتُشِعو    و             إبسايّم بّكُى  -46
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      ً                                                                ثى علًّا كاى ِطتش  مهؿب اشب  يٕ حب يم ضيبقٌ   اسضي م َعلميٌ َشييدٍ         . 2
                                 زثٓ األمٕو َي ِ،يسض ن،طيٌ عليٖ          اسعم                        ً  عتٌ َسطو تدبريٍو َل و علًّا     َغذا

                                                                       املطلمنيو بل ضازد إىل مباِوٕ مو تُىل نبلٌ ميو اشبل،يا٘و َي ِبصيل عليًّم     
          بالهؿّشٕ.

                                                                       ثى   سٔ الُؾّٕ اليت ساَا الػّوٕ إثباتًا تهانض املبدث األضاضْ لهعام اسب يم    . 3
                                لقسآى ال يسِمو َسيسف اليهيب                                          اسض مْو ثي َيُ مبدث الػُزٗ الرٓ ذكسٍ ا

                      ييرا املبيدث َِطيلب                      ً                                 علٖ ت بّقٌ عملًّاو َي ِوقل بالتالْ ثى ؽبالج اليهيب  
                             ً                             س  األمٕ   اختّاز مو تساٍ ؾاسبًا لقّااتًا َ   ثس ام الػسِوٕ.

                                                                           ثى ادتماد األنؿاز   الطقّ،ٕ ملهانػٕ ثمس اشب  يٕ َايت،يا  عليٖ بّويٕ ثبيْ        . 4
                                         ٕو    مي و ثى ػبتميع األنؿياز َاملًيادسَى                              ب س ِدا علٖ عدم َدُا الُؾّ

                               َطبال،ٕ َؾّتٌ بود َ اتٌ مباغسٔ.                 علٖ عؿّاى الهيب 

      ً                                                                      ثى علّييًا بأخ نييٌ َالتصامييٌ ي مي ييو ثى ِػيي  ؾييج األمييٕ   تلييك املسسلييٕ   . 5
                                                                   الوؿّبٕو َِطبب    سنٕ َتػتت املطلمني خدميٕ أل ساقيٌ اشباؾيٕو َل يو     

ً        اسعاميًا سزاأ املطيلمنيو َت،كيًّ                  ً                                الجابت ثى علّيًا ثضيسد ملباِويٕ ثبيْ ب يس                            ً     
                              ملؿاحل األمٕ علٖ ز باتٌ الػصؿّٕ.

                                                                           ثى اياعا٘ بإلصام علْ مبباِوٕ ثبْ ب س ي ِهاضيب غيذاعٕ عليْ َم انتيٌ بيني        . 6
                                                                  املطلمنيو َي ِهاضب خل  ثبْ ب س َخػّتٌ مو اهللو    مي و ثى ِطيمض ثبيُ   

                              ى ِ ُى يرا ال،يسا ابيو عيم                                                    ب س بانتصاد البّوٕ مو ثٓ  سا   األمٕو  ما بالك بأ
                                              َشَز ابهتٌو َؾاسب املُانج ال جرئ   خدمٕ اسض م.       الهيب 

 



 

 

 


